Pět inspirativních ředitelů, pět inspirativních rozhovorů. Přečtěte si, jak
se rodí spolupracující škola
TISKOVÁ ZPRÁVA
31. ledna 2022 - Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) vydává publikaci
Inspirativní rozhovory o spolupráci ve školách. Můžete se v ní setkat s pěti řediteli a
ředitelkami, kteří dlouhodobě pracují se svými pedagogickými sbory a vytvářejí podmínky
pro to, aby se z nich staly učící se komunity posouvající vzdělávání na svých školách
kvalitativně na vyšší úroveň.
“Díky těmto rozhovorům můžete nahlédnout do živých organizmů několika škol, až budete
mít při čtení chvílemi pocit, že jste v nich na návštěvě. V každém případě vám tento soubor
rozhovorů může nabídnout vhled do toho, jak může vypadat kvalitní spolupráce v rámci
školy i širší komunity kolem ní,” říká ředitelka SKAV Silvie Pýchová.
Pro publikaci byli odborníky vytipováni ředitelé a ředitelky škol, kteří spolupracující vztahy
rozvíjejí opravdu systematicky. O své zkušenosti se podělili: Marie Gottfriedová ze
Základní školy Trmice, Roman Ziegler z 8. základní školy v Mostě, Marcela Erbeková ze
Základní školy T. G. Masaryka v Mnichovicích, Pavel Škramlík ze Sportovní soukromé
základní školy v Litvínově a Vít Beran ze Základní školy Kunratice v Praze.
Publikace vznikla jako specifická odborná podpora lídrů MAP (místních akčních plánů
rozvoje vzdělávání) a ředitelů škol a jejich týmů v Ústeckém a Karlovarském kraji.
“Věřím, že smysluplná spolupráce učitelů je příležitostí zlepšovat učení pro naše děti. Tato
publikace nabízí nejen inspiraci, jak spolupráci ve školách rozvíjet, ale přináší i odpovědi na
otázky, které si možná v souvislosti s tímto tématem, stejně jako já, kladete,” říká Jana
Stejskalová, vedoucí pracovní skupiny Ředitelé v Eduzměně.
“S velkou chutí jsem si přečetla vyprávění pěti ředitelů (a jedné paní učitelky), kteří působí v
různorodých školách a regionech a kteří cíleně vytvářejí učitelům podmínky pro
systematickou spolupráci zaměřenou na zlepšení učení dětí, jejich spokojenost. Publikace
přináší bohatství konkrétních zkušeností a může posloužit nejen těm, kteří ve škole se
spoluprací mezi pedagogy začínají,” říká Hana Košťálová, programová ředitelka Pomáháme
školám k úspěchu.
Publikaci Inspirativní rozhovory o spolupráci ve školách najdete zde.

Kontakty pro média:
Silvie Pýchová, 607 123 568, silvie.pychova@skav.cz
Radka Hrdinová, 603 177 791, radka.hrdinova@skav.cz
Vydání publikace finančně podpořil Nadační fond rodiny Orlických a Nadace České
spořitelny.

SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s.) je zastřešující platforma organizací,
které usilují o progresivní změny ve vzdělávání. Je moderátorem smysluplné diskuze a
advokátem klíčových témat. Centrem zájmu členů jsou co nejlepší podmínky pro učení žáků
a co nejlepší vztahy mezi žáky a učiteli. Věříme, že smyslem vzdělávání je, aby každý mohl
rozvíjet svůj potenciál, najít své místo ve společnosti a prožít spokojený život. Sledujte
aktuální informace o SKAV na Facebooku a Twitteru.

